
Příloha č. 1 Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2018

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 1

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"       

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT  
001/2018

Fyzikální ústav AV 
ČR, v.v.i., Na 

Slovance 1999/2, 182 
21  Praha 8, 

registrace MŠMT 
1.1.2007

68378271 Fyzikální ústav 
AV ČR, v.v.i.

RNDr. Michael 
Prouza, Ph.D., 

ředitel

2.7. - 6.7.  
2018      

Praha - 
Palác Žofín, 

Galerie 
Mánes          
5 dní

700/600 5 850 000

 175 000          
(700 x 250 Kč) 

pronájem 
společen- 

ských prostor 

99 722 € 175 000*/ 175 000*/

GRANTY HL. M. PRAHY V OBLASTI KONGRESOVÉHO TURISMU - na rok 2018

The 45th European Physical Society Conference on Plasma Physics (EPS 2018)                                                                        (plazmová fyzika)

Kongres EPS 2018 je tradiční akce, která se koná každý rok na jiném místě. Kongres je zastřešen Evropskou fyzikální společností (European Physical Society, EPS), která se aktivně 
podílí na tvorbě vědeckého programu. Pro rok 2018 byl pověřen organizací Fyzikální ústav AV ČR, resp. jeho pracoviště ELI Beamlines. Kongres se po dvaceti letech opět vrací do 
České republiky a bude se konat na stejném místě jako v roce 1998. Základními tématy kongresu jsou magnetická fúze, interní fúze, nízkoteplotní a prachové plazmy, základní plazmy 
a prostorové astrofyzikální plazmy. Kongres se bude konat na Žofíně, doprovodná posterová sekce se bude konat v prostorách Galerie Mánes, stejně jako některé společenské 
programy. 
Pro účastníky kongresu se připravuje široká nabídka ubytování a zároveň také nabídka výletů a procházek po Praze, ale i po České republice. Žadatel, který je zároveň i pořadatelem 
kongresu, očekává účast 700 osob. Grant HMP chce žadatel použít na úhradu pronájmu společenských prostor.                                                                                                               
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a 
je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 100 278 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
002/2018

Česká společnost 
fyziků v medicíně, 

z.s., Družstevní 
ochoz 961/54, 140 00  
Praha 4, registrace 
MS Praha 1.1.2014            
pod sp. zn. L 14570

26660482
Česká 

společnost fyziků 
v medicíně, z.s.

Ing. Ivana 
Horáková, 

CSc., 
místopředsed-

kyně spolku

3.6. - 8.6. 
2018 

Kongresové 
centrum 
Praha                    
6 dní

2000/1800 23 926 926

 500 000            
(2000 x 250 

Kč)               
uvítací 

program a 
pronájem 
společen- 

ských prostor 

0 € 500 000*/ 500 000*/

World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering                                                                                                   (fyzika v medicíně)

Jedná se o společné setkání lékařských fyziků, biomedicínských inženýrů a přidružených zdravotníků, které se koná každé 3 roky. Vedle čistě vědeckých a technologických témat se 
kongres zaměří také na další aspekty profesního zapojení do zdravotní péče jako je vzdělávání a školení, akreditace a certifikace, hodnocení zdravotnických technologií či bezpečnost 
pacientů. V rámci kongresu budou probíhat paralelní sekce v 15 sálech, edukační lekce, workshopy, posterové sekce, v rámci Scientific visits bude možnost navštívit odborná 
pracoviště. Kongres bude zahájen 3.6.2018 uvítacím programem v Kongresovém sále KCP. Účastníky uvítá spot o Praze, který je provází již od kongresu v Torontu a je dostupný na 
webu kongresu. Při zahájení proběhnou dvě plenární přednášky odborníků z Velké Británie a USA. Účastníkům bylo nabídnuto ubytování v blízkosti KCP a v centru města.  Žadatel, 
který je zároveň i pořadatelem kongresu, očekává účast 2000 osob. Grant HMP chce žadatel použít na úhradu pronájmu společenských prostor pro uvítací program.                                                                                                                                                                                                                                        
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a 
je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
003/2018

Česká 
neuropsychologická 

společnost, z.s., 
Roentgenova 37/2, 

150 00 Praha 5, 
registrace MS Praha 

1.1.2014,                   
pod sp. zn. L 23221

22879803

International 
Neuropsychologi
cal Society (INS), 

Salt Lake City, 
Utah, USA

Lenka 
Krámská, 

předsedkyně 
spolku

18.7. - 20.7. 
2018 

Kongresové 
centrum 
Praha            
3 dny   

1000/900 6 530 640

                     
250 000     

(1000x 250 Kč) 
uvítací 

program 

0 € 250 000*/ 250 000*/

   International Neuropsychological Society 2018 Mid-Year Meeting                                                                                          (neuropsychologie)                                                                                                             

Kongres pořádá světová asociace pro neuropsychologii ve spolupráci s Českou neuropsychologickou společností. Jedná se o 40. ročník, který probíhá každý rok po celém světě a 
bude se konat v červenci 2018 v Kongresovém centrum v Praze. Mezinárodní neuropsychologická společnost INS je nezisková odborná organizace, věnující se propagaci společného 
interdisciplinárního výzkumu vztahů mezi mozkem a chováním s důrazem na vědu, vzdělávání a uplatnění vědeckých poznatků. INS byla založena v roce 1967 a nyní má přes  4300 
členů z 60 různých zemí. Kongres zahrnuje zajímavá témata ve všech aspektech neuropsychologie. Třídenní program kongresu bude obohacen odborníky a významnými řečníky z 
předních center po celém světě. Vědecký program kongresu zahrne plenární zasedání, sympozia na specifická témata, workshopy a také postery a přednášky. Součástí kongresu 
bude rovněž výstava. Uvítací recepce proběhne 18. 7. večer v prostorách Kongresového centra Praha. Účastníci budou čerpat nejméně po dobu konání kongresu ubytovací a jiné 
služby v Praze, předpokládá se i prodloužený pobyt před a po kongresu. Žadatel chce grant HMP použít na úhradu nákladů, spojených s uvítacím programem, reprezentujícím HMP.                                                                                                                                                                       
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a 
je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 4

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
004/2018

GUARANT 
International                

spol. s r.o., registrace 
MS Praha 30.1.1992,                           
pod sp. zn. C 7144

45245401

Euro - ELSO 
(Extracorporeal 

life support 
organization), 

AnnArbor, 
Michigan, USA

Ing. Luděk 
Vocílka, Ivo 

Miksa, 
jednatelé

23.5. - 26.5. 
2018  

Kongresové 
centrum 
Praha                      
4 dny

1500/1400 13 150 000

 375 000                  
(1500x 250 Kč) 

uvítací program, 
pronájem 

společenských 
prostor 

120 126 € 375 000*/ 375 000*/

7th Euro ELSO Congress on ECMO  - ECLS                                                                                            (extrakorporální terapie pro podporu života)

Kongres Euro Elso 2018 je 7. evropské setkání zaměřené na extrakorporální terapie pro podporu života. Toto setkání se zaměřuje na dva hlavní cíle – spojit odborníky se zájmem o 
pokročilou intenzivní péči a pomoci vytvořit platformu pro sdílení znalostí a získávání zkušeností s refrakterními hemodynamickými a respiračními klinickými stavy. Kongres je 
příležitostí pro setkání kardiologů, pediatrů, neonatologů, perfuzionistů a dalších pro hledání inspirací, které pomohou jejich každodenní péči a lékařské rutině. Nabízí možnost 
diskutovat o dopadu nových technologií na systémy zdravotní péče a nových směrech ve výzkumu. Hlavní kongres bude poskytovat tři základní paralelní vzdělávací tratě zaměřené 
na dospělé, pediatrické a perfuzní / ošetřovatelské témata související s mimotělní terapií. EuroELSO je evropská organizační složka společnosti Extracorporeal Life Support 
Organization (ELSO), která byla založena v Ann Arbor, MI, USA v roce 1989. Jejím cílem je spojit všechny evropské lékařské profesionály a vědce, kteří se věnují vývoji a 
zdokonalování nových lékařských postupů v oboru. Místem konání kongresu v roce 2018 byla zvolena Praha, Vzhledem k atraktivitě vybrané destinace je očekávaný počet účastníků 
přibližně 1500 – nejen z Evropy, ale z celého světa. Odborná část kongresu v Kongresovém centru potrvá celkem 3,5 dne. Kongresu se zúčastní cca 120 řečníků, 20 nich jsou VIP. Po 
celou dobu kongresu bude také přístupná posterová sekce, očekává se cca 150 posterů. Součástí kongresu bude i výstava. Kongres bude zahájen slavnostním uvítacím 
ceremoniálem, bude puštěn PCB spot o Praze. Účastníci budou ubytování v hotelech v blízkosti Kongresového centra a budou bydlet min. 4 noci. 90% účastníků bude ze zahraničí a 
budou čerpat také další služby, spojené s jejich účastí na kongrese v Praze, např. občerstvení, transfery, kulturní akce a výlety po Praze a mimo Prahu.                                                                                                                                                                                                                                          
Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost GUARANT International spol. s r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je 
v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a je doporučena PCB. Podpora projektu 
spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 79 874 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
005/2018

Česká společnost 
chemického 

inženýrství z.s., 
Novotného lávka 

200/5, 110 00 Praha 1, 
registrace MS Praha 

14.12.1990                     
pod sp. zn. L 1461

.00499692

Česká 
společnost 
chemického 

inženýrství z.s.

Prof. Ing. Jiří 
Drahoš, 
Dr.Sc., 

předseda 
spolku

25. - 29.8. 
2018, 

Congress 
Hotel Clarion  

5 dní

1100/900 9 600 000

275 000           
(1100 x 250 
Kč) uvítací 
program, 
pronájem 
společen-  

ských prostor

0 € 275 000*/ 275 000*/

CHISA 2018                                                                                                                        (chemické a procesní inženýrství)

Jedná se o 23. Mezinárodní kongres chemického a procesního inženýrství CHISA 2018, který je spojen s konferencí PRES. Kongresy CHISA jsou bezesporu jednou z 
nejvýznamnějších akcí v oboru ve světovém měřítku a mají dlouholetou tradici: první ročník se konal v Brně v r. 1962, dva následující v letech 1965 a 1969 v Mariánských Lázních a 
od r. 1972 se kongres koná vždy v Praze, nejprve ve tříletém, později ve dvouletém intervalu. Žadatel - Česká společnost chemického inženýrství z.s., je pravidelným organizátorem 
kongresu, který má jak národní, tak mezinárodní část - každý lichý rok se pořádá národní konference CHISA, každý sudý pak mezinárodní kongres CHISA.  Žadatel organizuje 
kongresy v úzké spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR, s podporou Inženýrské akademie ČR a VŠCHT Praha. Pravidelně se jich účastní přes tisíc vědců z celého světa. 
Mezinárodního kongresu CHISA 2016, který byl v Praze pořádán ve spolupráci s Evropskou federací chemického inženýrství se zúčastnilo téměř 1100 vědců z 69 zemí a 5 
kontinentů. Účastníci kongresu stráví v Praze nejméně 3 600 pokojonocí a využijí i další, doprovodné, služby - výlety po Praze nebo koncerty. Kongres je propagován na jiných 
zahraničních konferencích formou letáků a prezentací a prostřednictvím placené služby European Federation od Chemical Engineering v jejích členských státech.   Kongres proběhne 
v Congress hotel Clarion. Žadatel předpokládá účast cca  1100 osob a grant HMP chce použít na úhradu náklad, spojených s uvítacím programem a pronájmem společenských 
prostor.
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a 
je doporučena PIS-PCT. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
007/2018

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 

10.2.1993                 
pod sp.zn. C 17474

48582387

The International 
Association for 

Child and 
Adolescent 

Psychiatry and 
Allied 

Professions 
(IACAPAP), 

Geneva, 
Švýcarsko

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

23.7. - 27.7. 
2018  

Kongresové 
centrum 

Praha          5 
dní

2000/1800 12 437 487

                    
500 000     

(2000x 250 Kč) 
uvítací 

program, 
pronájem 
společen- 

ských prostor

165 157 € 500 000*/ 500 000*/

Cílem Mezinárodní asociace dětské a adolescentní psychiatrie a spojeneckých profesí (IACAPAP) je podpora duševního zdraví a rozvoje dětí a dospívajících prostřednictvím politiky, 
praxe a výzkumu. IACAPAP rovněž podporuje studium, léčbu, prevenci a prevenci duševních a emočních poruch a zapojení dětí, dospívajících a jejich rodin s důrazem na spolupráci 
profesí psychiatrie dětí a dospívajících, psychologie, sociální práce, pediatrie, veřejného zdraví, ošetřovatelství , vzdělávání, společenské vědy a další relevantní disciplíny. Kongres 
bude probíhat od 23 do 27. července 2018, obvykle však delegáti stráví v Praze o několik dnů více a to jak kvůli předcházejícím a navazujícím workshopům, tak i čistě z turistických 
důvodů. Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí Kongresového centra a v dosahu MHD. Předpokládaný přínos turismu bude spočívat v podobě plateb za hotelové ubytování, 
dopravu, kulturu, konzumaci. Žadatel chce použít na úhradu náklad, spojených s uvítacím programem a pronájmem společenských prostor. Společenský uvítací večer se bude konat 
23.7.2018 večer v prostarách Kongresového sálu a foyer KCP. Gala večeře kongresu IACAPAP se pak bude konat dne 25.7. v prostorách paláce Žofín.                                                                                                                                                                                                                                                 
Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o.  Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se 
ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do 
režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá v roce 2017 34 843 EUR. V roce 2018 bude žadateli zbývat 108 247 EUR.                                                                        

23rd Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions                            (dětská psychiatrie)
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Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
008/2018

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 

10.2.1993                
pod sp.zn. C 17474

48582387

The Federation of 
European 

Biochemical 
Societies (FEBS), 
Cambridge, Velká 

Británie   

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

7.7. - 12.7. 
2018 

Kongresové 
centrum 
Praha            
6 dní

2000/1700 18 816 800

                    
500 000     

(1400x 250 Kč) 
uvítací 

program

165 157 € 500 000*/ 500 000*/

43rd FEBS Congress                                                                                                                                                                           (biochemie)

Federace evropských biochemických společností (FEBS), která byla založena 1. ledna 1964, se stala jednou z největších evropských organizací v oblasti molekulárních biologických 
věd, s více než 35 000 členy ve více než 35 společnostech v oblasti biochemie a molekulární biologie ("Constituent Societies" evropských zemí a sousedních regionů. Jako charitativní 
aktivity FEBS propaguje a podporuje biochemii, molekulární biologii, buněčnou biologii, molekulární biofyziky a příbuzné oblasti výzkumu prostřednictvím svých časopisů, kongresů, 
pokročilých kurzů, stipendií a dalších iniciativ. V mnoha programech je kladen důraz na vědeckou výměnu a spolupráci mezi vědci, pracujícími v různých zemích a na podporu 
vzdělávání vědců v rané kariéře. Praha bude FEBS hostit od 7. do 12. července 2018, akci ale například předchází fórum pro mladé vědce a i ostatní obvykle ve městě stráví několik 
dnů navíc jako turisté. Kongres je zároveň spojený s velkou výstavou. Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí Kongresového centra a v dosahu MHD. Společenský uvítací večer se 
bude konat 7.7.2018 večer v prostarách Kongresového sálu a foyer KCP. Propagace kongresu probíhá jak na stránkách mateřské asociace a dále i prostřednictvím distribuce 
tištěných materiál o Praze a webů spřátelených biochemických kongresů a asociací. Pravidelné emailové informace a upoutávky jsou zasílány na kontaty z minulých konferencí. 
Předpokládaný přínos turismu bude v podobě plateb za hotelové ubytování, dopravu, kulturu, konzumaci.                                                                                                                                                                                                            
Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se 
ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do 
režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá v roce 2017 34 843 EUR. V roce 2018 bude žadateli zbývat 108 247 EUR.  



Příloha č. 1 Granty v oblasti kongresového turismu na rok 2018

*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 8

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
009/2018

Česká společnost 
pro analytickou 
cytometrii, z.s., 
Královopolská 

2590/135, 612 00 
Brno, registrace KS 

Brno 1.1.2014,                  
pod sp. zn. L 8868

26548771

Česká 
společnost pro 

analytickou 
cytometrii, z.s.

doc. MUDr. 
Tomáš Kalina, 

Ph.D.

28.4. - 2.5. 
2018   

Kongresové 
centrum 
Praha                      
5 dní

1564/1300 29 370 640

                    
391 000     

(1564x 250 Kč)  
pronájem 
společen- 

ských prostor

0 € 391 000*/ 391 000*/

CYTO 2018                                                                                                                                                                (vývoj v oblasti buněčných analýz)

Kongres CYTO 2018 je 33. konferencí „International Society for Advancement of Cytometry (ISAC)“, pořádané v Kongresovém centru Praha ve dnech 28.4.-2.5.2018. Kongres je 
pořádán každoročně a rotuje mezi Evropou a Severní Amerikou. Díky opakovanému a dlouhodobému úsilí výboru České Společnosti pro Analytickou Cytometrii z.s. (ČSAC), která je 
národní společností asociovanou s ISAC, se podařilo poprvé získat pořádání kongresu pro Prahu. V historii ISAC to bude teprve podruhé, kdy se kongres bude konat ve státech 
střední a východní Evropy. Konference je tradičním místem multioborového setkání technických, vědeckých i klinických disciplín, které se zabývají konstrukcí přístrojů, vývojem 
aplikací, klinických diagnostických postupů a algoritmickými analýzami zaměřených na analýzy buněk. Tyto postupy jsou uplatňovány nejen v základním výzkumu (botanika, nádorová 
biologie a imunologie), ale i v diagnostice v imunologii, hematologii a onkologii. Kongres bude mít výrazný přínos pro příjezdový turismus: žadatel očekává celkem přes 1500 delegátů, 
kteří v Praze stráví minimálně pět nocí, přes 100 vystavujících firem, které v průběhu konference zorganizují několik desítek doprovodných akcí (společenské večery). Některé firmy 
navíc uspořádají předkongresová setkání se zákazníky (více než 150 účastníků), případně firemní setkání svých mezinárodních týmů. Odhaduje se, že 40% delegátů stráví v Praze 
jeden až dva dny navíc soukromou turistikou.  Žadatel chce grant HMP využít na náklady za  pronájem společenských prostor.                                                                                                                                                                                                                                             
Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a 
je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá 200 000 EUR.
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 9

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
010/2018

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 

10.2.1993                
pod sp.zn. C 17474

48582387

International 
Society for 

Pharmacoepidem
iology (ISPE), 

Bethesda, USA

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

22.8. - 26.8. 
2018 

Kongresové 
centrum 
Praha                     
5 dní

1500/1300 27 974 431

                    
375 000     

(1500x 250 Kč) 
uvítací 

program, 
pronájem 
společen- 

ských prostor

165 157 € 375 000*/ 375 000*/

34rd International Conference on Pharmacoepidemiology                                                                                                   (farmakoepidemiologie)

Mezinárodní společnost pro farmakoepidemiologii (ISPE) je mezinárodní organizace zaměřená na podporu zdraví veřejnosti tím, že poskytuje globální fórum pro otevřenou výměnu 
vědeckých informací a pro rozvoj politiky, vzdělávání a obhajoby v oblasti farmakoepidemiologie, včetně např. v oblasti farmakovigilance, výzkumu využití léčiv, porovnání účinnosti a 
řízení terapeutického rizika. Praha bude ISPE oficiálně hostit od 22 do 26. srpna 2018, obvykle však delegáti přijíždějí o 2-3dny dříve na menší workshopy a konferenční kurzy 
probíhající před samotnou konferencí, které jsou součástí vědeckého programu. Ubytování je zajištěno v hotelech v okolí Kongresového centra a v dosahu MHD. Společenský uvítací 
večer se bude konat 23.8.2018 večer v prostorách ZOOM a Panorama v Kongresovém Centru Praha.                                                                                                                                                                            
Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se 
ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do 
režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá v roce 2017 34 843 EUR. V roce 2018 bude žadateli zbývat 108 247 EUR.  
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 10

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
011/2018

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 

10.2.1993                
pod sp.zn. C 17474

48582387

European 
International 

Studies 
Association 

(EISA, Brusel, 
Belgie)

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

12.9. - 15.9. 
2018                   

Vysoká škola 
ekonomická  

v Praze            
4 dny

1800/1600 5 239 280

                    
450 000     

(1800x 250 Kč) 
pronájem 
společen- 

ských prostor

165 157 € 450 000*/ 450 000*/

12th Pan-European Conference on International Relations                                                               (mezinárodní vztahy, diplomacie, politologie)

Evropská asociace mezinárodních studií (EISA) je sdružení individuálních členů, které slouží komunitě mezinárodních vztahů v Evropě i mimo ni. EISA byla vytvořena Stálou skupinou 
pro mezinárodní vztahy. Činnosti zahrnují širokou škálu aktivit, od rozsáhlých dvouletých celoevropských konferencí až po evropské workshopy v mezinárodních studiích (EWIS), 
letních školách PhD, průzkumných sympozií (ES) a seminářů pro výzkumné pracovníky v raném kariéře (ECW). Cílem EISA je spojit akademické pracovníky a další, kteří pracují v 
oblasti mezinárodních studií v Evropě i mimo ni. Organizuje konference pro profesionály a studenty v různých fázích jejich kariéry a poskytuje rámec pro usnadnění vytváření sítí, 
výměny a budování mostů mezi různými evropskými institucemi. Cílem EISA je vytvořit fórum pro posílení výzkumu mezinárodních studií a pro podporu mobility, výměny a šíření 
znalostí v celé Evropě i mimo ni. Praha bude EISA oficiálně hostit od 12 do 15. září 2018. Uvitací recepce se bude konat 12.9.2018 večer v prostorách Vysoké školy ekonomické. 
Předpokládaný přínos turismu v podobě plateb za hotelové ubytování, dopravu, kulturu, konzumaci. Grant chce žadatel použít na úhradu nákladů, spojených s uvítacím programem, 
reprezentujícím HMP a pronájmem společenských prostor.                                                                                                                                                                      Vzhledem k tomu, 
že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se ZÁSADAMI PRO 
POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a je doporučena PCB. Podpora projektu spadá do režimu de minimis. 
Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá v roce 2017 34 843 EUR. V roce 2018 bude žadateli zbývat 108 247 EUR.  
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*/finanční prostředky u projektu navrženého k podpoře jsou poskytovány v režimu "de minimis" 11

Název 
(téma)

Poř.č. Žadatel IČO Pořadatel         
kongresu

osoba 
oprávněná 
jednat za 
žadatele

Datum a 
místo 

realizace

počet 
účastníků 
kongresu/ 

zahraničních 
účastníků

Celk.nákl. 
projektu Kč

 Požadovaná 
částka Kč     

účel 

částka již 
obdržená v 

"de 
minimis"

Komise v 
Kč

Výbor v 
Kč

KT 
012/2018

CZECH-IN s.r.o.                
5. května 1640/65                                      

140 21 Praha 4   
registrace MS Praha, 

10.2.1993                           
pod sp.zn. C 17474

48582387

International 
Society for the 
Prevention of 

Child Abuse and 
Neglect, Aurora, 

USA

Ing. Petr 
Marhoul,   Ing. 
Tomáš Maxa  

jednatelé

2.9. - 5.9. 
2018  

Kongresové 
centrum 
Praha                     
4 dny

2000/1900 15 239 250

                    
500 000     

2000x 250 Kč) 
uvítací 

program, 
pronájem 
společen- 

ských prostor

165 157 € 500 000*/ 500 000*/

The ISPCAN XXII International Congress on Child Abuse and Neglect                                              (prevence násilí, zneužívání a zanedbávání dětí)

Mezinárodní společnost ISPCAN je asociací, jejimž posláním je prevence násilí, zneužívání a zanedbávání dětí v ruzných podobách v celospolečenském a mezinárodním rozměru. 
Specificky se zaměřuje na: fyzické a sexuální zneužívání, dětská úmrtí, zanedbávání péče, dětské bezdomovectví, dětské oběti válečných konfliktů, dětské uprchlictví, dětskou 
prostituci, dětskou práci a jiné formy zneužívání. 40 let angažuje v různých regionech v různých formách, aby následky této tragédie zmírňovat. Snaží se zvýšit povědomí veřejnosti o 
fatálních následcích všech forem zneužívání dětí, tak aby se jim dalo v budoucnu účínně zabraňovat. Podporuje mezinárodní aktivity směřující k propagaci a ochraně lidských 
(dětských) práv. Zprostředkovává výměnu informací a dat, zejména šíření dobrých příkladů účinné praxe, snaží se o standardizaci postupů a vyvinutí účinného aparátu, jehož součásti 
by byl i tréninkový program jak pro profesionály tak pro dobrovolníky. A za tím účelem vydává řadu publikací a vzdělávacích materiálů. Praha bude ISPCAN oficiálně hostit od 2. do 5. 
září 2018, obvykle však delegáti přijíždějí o 2-3 dny dříve na menší workshopy a konferenční kurzy  probíhající před samotnou konferencí, které jsou součástí vědeckého programu. 
22. mezinárodní konference ISPCAN je platformou pro setkání různých odborníků působících na poli mezinárodní prevence zneužívání dětí z řad: medicíny, dučevního zdraví, 
sociálních prací, práva, vládních institucí, vzdělávání a výzkumu. Po uvítací ceremonii bude následovat uvítací recepce v prostorách foyer kongresového centra. Ubytování je zajištěno 
v hotelech v okolí Kongresového centra a v dosahu MHD. Předpokládaný přínos turismu bude v podobě plateb za hotelové ubytování, dopravu, kulturu, konzumaci. Grant chce 
žadatel použít na úhradu nákladů, spojených s uvítacím programem, reprezentujícím HMP a pronájmem společenských prostor.                                                                                                                                                                                                                         
Vzhledem k tomu, že pořadatelem je zahraniční asociace, žádá o grant za pořadatele společnost CZECH-IN s.r.o. Žádost splňuje formální podmínky, je v souladu se 
ZÁSADAMI PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ HL. MĚSTA PRAHY V OBLASTI  KONGRESOVÉHO TURISMU NA ROK 2018 a je doporučena PCB.Podpora projektu spadá do 
režimu de minimis. Limit v režimu de minimis – žadateli zbývá v roce 2017 34 843 EUR. V roce 2018 bude žadateli zbývat 108 247 EUR.  
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